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TERMO DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

 

Na data de 13 de março de 2018, às 15h20, compareceu nesta Promotoria 

de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital/SP, na presença do 

Promotor de Justiça JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT e a Dra. 

LETÍCIA RAVACCI, Promotora de Justiça do GAECO/SP, compareceu 

a Sra. CRISTINA MARIA CHAUD DE CARVALHO, RG 16595695 

SSP/SP, com endereço na Rua Topázio, 926- Apto 83, Aclimação, São 

Paulo, para declarar o que segue: no início do ano de 2017 a declarante se 

encontrava desempregada razão pela qual foi indicada por um conhecido 

para trabalhar com DENISE ABREU, diretora do Departamento de 

Iluminação Pública de São Paulo. Em meados de março/2017 recebeu um 

telefonema de Denise Abreu pedindo a sua presença no Gabinete para tratar 

de uma vaga de trabalho naquele departamento. A declarante esteve com 

DENISE ABREU em um encontro no próprio ILUME, quando ficou 

acertado que seu salário seria pago pela PMSP no valor aproximado de 

R$2.000,00 para exercer o cargo de secretária de gabinete, que era o cargo 

então disponível no momento (secretária de gabinete) e que essa 

remuneração seria complementada por uma verba de gabinete no valor de 

R$3.000,00(três mil reais) cujo valor era entregue sempre em dinheiro na 

semana subsequente ao pagamento oficial de seu salário oriundo da 

prefeitura. A declarante iniciou seu trabalho em 17/04/2017 a pedido da 

DENISE ABREU, como secretária de seu gabinete e para apreender o 

ofício e a rotina de tal cargo DENISE ABREU deixou as funcionárias 



2 

 

ALESSANDRA e LUCILEIA para as devidas orientações à declarante. Na 

sequência, depois de aproximadamente um mês, a funcionária 

ALESSANDRA foi designada para outro departamento e permaneceram 

como secretárias do gabinete de DENISE ABREU a declarante e a 

funcionária LUCILEIA MIRA. À declarante foi atribuída a função de 

cuidar da agenda profissional de DENISE ABREU, sendo lhe delegado o 

agendamento de reuniões com vereadores, prefeitos regionais, presidentes 

de empresas que gostariam de oferecer serviços ao departamento e 

contratados. No entanto, nem todos os compromissos de DENISE lhe eram 

repassados ou agendados, principalmente, reuniões que diziam respeito à 

FM Rodrigues. A declarante após sofrer inúmeras ofensas por parte da 

diretora do ILUME, DENISE ABREU, tomou a decisão de gravar todas as 

conversas com referida diretora a fim de se resguardar e eventualmente 

tomar providências em razão das ofensas proferidas. Essas gravações 

tiveram inicio a partir de meados de junho de 2017. A declarante utilizava 

sempre o mesmo gravador digital da marca Sony e também registrava as 

conversas através de seu aparelho de celular (11 99925-0746). As 

gravações tiveram por finalidade inicial registrar o assedio moral sofrido, 

no entanto, começou a desconfiar de determinadas conversas. A declarante 

notou que DENISE ABREU falava muito sobre a PPP e que o sucesso 

desta dependeria da vitória do consórcio liderado pela empresa FM  

RODRIGUES, de propriedade de MARCELO RODRIGUES. Chamou a 

atenção da declarante o fato de MARCELO RODRIGUES estar em contato 

frequente com DENISE, no próprio ILUME, não sendo estas reuniões 

agendadas previamente. Também era contato frequente de DENISE o 

Senhor LUIS CERQUEIRA, proprietário da CRA, empresa que prestava 
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serviço de consultoria ao Departamento de Iluminação. Ambos tinham livre 

acesso ao gabinete de DENISE. A empresa FM Rodrigues prestava serviço 

de manutenção de iluminação pública à cidade de São Paulo desde a gestão 

Haddad, inclusive com suspeitas de corrupção noticiadas pela imprensa 

antes de ser cogitada a PPP. O processo licitatório da PPP se iniciou no 

final de 2014 com previsão de término para meados de 2015, no entanto, 

em razão de entraves judiciais entre os concorrentes, a licitação acabou 

sendo retomada no final do ano de 2016.  Em razão dessas disputas 

judiciais, a Prefeitura de São Paulo realizou dois contratos emergenciais 

com a própria FM RODRIGUES.   A PPP estava sendo disputada por dois 

consórcios, sendo que a FM RODRIGUES liderava o consórcio em 

parceria com a empresa CONSLADEL e o outro consórcio denominado 

WALKS era liderado pela empresa W TORRE em conjunto com a 

QUAATRO PARTICIPAÇÕES e uma empresa de origem chinesa. A 

comissão de licitação da PPP se reunia na sede da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS e o ILUME nessa comissão era 

representado pelo Dr. JOSÉ THOMAZ MAUGER, assistente jurídico da 

ILUME e pela Dra. ALESSANDRA ROSSINI, Procuradora do Município 

lotada no ILUME. A diretora do ILUME, DENISE ABREU se reunia com 

muita frequência com o Dr. JOSÉ THOMAZ MAUGER e a Dra. 

ALESSANDRA ROSSINI para tratar de assuntos relacionados ao 

andamento da licitação da PPP. A declarante informa que MARCELO 

RODRIGUES, representante da FM RODRIGUES, participava de reuniões 

com DENISE ABREU e com a DRA. ALESSANDRA ROSSINI para 

tratar de assuntos relacionados à licitação da PP da iluminação pública de 

São Paulo, o que causava estranheza por parte da declarante, uma vez que 
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nunca viu qualquer outro representante do consórcio WALKS se reunir 

com DENISE ABREU e com a Procuradora do Município ALESSANDRA 

ROSSINI. A declarante inclusive registrou em áudio uma conversa com 

DENISE ABREU no dia 04 de dezembro de 2017 onde verifica-se 

claramente que o valor de R$ 3.000,00 que eram entregues a declarante 

como se fosse verba de gabinete, na verdade, eram pagos pela FM 

RODRIGUES e repassados por DENISE ABREU para a declarante. A 

declarante aponta para referido o trecho gravado onde se depreende a partir 

de 05:33 da conversa gravada o seguinte diálogo: 

DENISE ABREU - Preciso falar com você eu vou te dar os 3 mil mas 

a empresa não tem mais contrato e eu não vou ter mais como arcar 

daqui para frente com isso. A gente não tem como continuar 

pagando. 

CRISTINA MARIA – Nem em dezembro? 

DENISE ABREU - Não tô te dando agora 

CRISTINA MARIA – Então era novembro... 

DENISE ABREU - Não tem. Você não esta vendo o desenvolvimento, 

ninguém faz nada querida., entendeu, ninguém faz nada é um 

escândalo que está acontecendo em São Paulo e não tem um 

jornalista para empurrar isso. Então querida dançou, não tem mais 

PPP, não tem mais nada, pode esquecer, não tem fonte, não tem 

fonte. 

CRISTINA MARIA: Tudo bem. 

 

A declarante neste ato apresenta um envelope e um papel de embrulho que 

serviram para guardar o valor recebido pela declarante mensalmente a 

título de verba de gabinete no valor mensal de R$ 3.000.00 sempre 

entregues pessoalmente pela DENISE ABREU sem a presença de 

testemunhas. 
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A declarante informa ainda que DENISE ABREU nessa conversa travada 

no dia 04 de dezembro de 2017, expressamente demonstra a sua inimizade 

com WALTER TORRE, representante da empresa W TORRE, que era 

líder do consórcio WALKS, que disputava a PPP contra a FM 

RODRIGUES. A declarante registrou também outras conversas cujos 

áudios originais estão sendo entregues neste ato, bem como trechos 

selecionados sem corte ou edição de conversas que demonstram a conduta 

ilegal de DENISE ABREU que defendia abertamente a empresa FM 

RODRIGUES que efetuava pagamentos de propina a mesma, observando 

que a própria declarante recebeu durante oito meses o valor de R$3.000,00 

em dinheiro entregues pela Diretora do ILUME, DENISE ABREU, que 

confessa o recebimento de tais valores da empresa FM RODRIGUES.  

No dia 24 de novembro de 2017, a declarante se dirigiu até a doceira 

portuguesa CASA MATILDE e se encontrou com a engenheira elétrica 

lotada no ILUME, VIVANE ANAYA CASTRO, que relatou a existência 

de um esquema que movimentava dinheiro sujo com muita propina para 

DENISE ABREU e para MICHEL KANGE – engenheiro civil lotado no 

ILUME visando o favorecimento e o direcionamento da licitação da PPP da 

iluminação pública de São Paulo para a empresa FM RODRIGUES (a 

partir do 6:50 da gravação). Na referida conversa da declarante com a 

engenheira VIVANE ANAYA CASTRO são relatados outros casos de 

corrupção, sendo que em determinado momento a referida engenheira 

informa que além de MICHEL KANGE o Dr. THOMAS receberia valores 

de propina repassados pela FM RODRIGUES à DENISE ABREU. A 

declarante, inclusive, gravou uma conversa com DENISE ABREU que 

expressamente relata o pagamento de propina para o Dr. THOMAS uma 
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vez que o mesmo se encontrava em dificuldades financeiras e precisava 

efetuar o pagamento das mensalidades escolares atrasadas de seu filho no 

montante de R$30.000,00 (áudio com título “acareação”). Em outra 

conversa que a declarante registrou com DENISE ABREU a mesma 

informa que os secretários municipais da atual gestão JULIO 

SEMEGHINI, secretário de Governo, e MARCOS PENIDO, secretário de 

Serviços e Obras, chefe de DENISE ABREU, receberiam propinas da 

empresa AES ELETROPAULO e que tal fato, segundo DENISE ABREU, 

seria de conhecimento de muitas pessoas. A declarante neste ato apresenta 

uma agenda de 2017 com todos os compromissos oficiais e não oficiais que 

foram agendados pela declarante a partir de 05 de junho de 2017. O 

representante da empresa FM RODRIGUES MARCELO RODRIGUES 

como já mencionado no presente termo de declaração não agendava 

nenhuma reunião com DENISE ABREU que tinha total liberdade para 

entrar no gabinete de DENISE ABREU sem ser anunciado pela declarante 

ou pela outra secretária.  

A frequência de visitas de MARCELO RODRIGUES para DENISE 

ABREU pode ser verificado na portaria do edifício Grande São Paulo, 

localizado na Rua Libero Badaró, 425. A declarante informa ainda que 

existem inúmeros e-mails em seu poder demonstrando a existência desse 

esquema criminoso de favorecimento da empresa FM RODRIGUES no 

ILUME. Neste ato a declarante fornece as seguintes linhas telefônicas:  

DENISE ABREU: 

97217-4917 (prefeitura) 

94140-6997 (pessoal) 

ASSESSOR LUIS AUGUSTO PANADÉS 

94325-0550 (prefeitura) 
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95022-8475 

DR. JOSÉ THOMAZ MAUGER – Assessor Jurídico 

99214-9254 (Prefeitura) 

94164-4319 (pessoal) 

DR. MICHEL HONGE  

94309-5897 (prefeitura) 

98485-3366 (pessoal) 

DRA. ALESSANDRA ROSSINI – Procuradora do Município  

9904-2626  

 

A declarante informa ainda que DENISE ABREU reside na Rua Hilário 

Magro Junior, 417 – Butantã/Capital, imóvel que está em reforma. 

A declarante comparece a Promotoria solicitando providências urgentes 

diante do que foi noticiado. Nada mais. Eu, Tatiana Vergueiro, Oficial de 

Promotoria, matrícula 6834, digitei e subscrevi (_____). 

  

Declarante 

CRISTINA MARIA CHAUD DE CARVALHO 

Declarante  

 

JOSÉ CARLOS GUILLEM BLAT 

Promotor de Justiça 

 

LETÍCIA RAVACCI 

Promotora de Justiça 

 

 


